



COMUNICAT DE PREMSA

Es presenta en el decurs del I Sopar del Perruquer de Sabadell i Comarca
els premis tendències XXI de la ciutat de Sabadell per la dinamització del
sector de la perruqueria del Vallès.

I Sopar del Perruquer de Sabadell i Comarca
Dia: Dissabte 28 de gener de 2012, a partir de les 21.30h.

Lloc: Restaurant Brisac,
Adreça: Carrer Estació, 40
Ciutat: Sabadell

El proper dissabte 28 de gener de 2012, al Restaurant Brisac de Sabadell, a
partir de les 21.30h, el Gremi de Perruquers de Sabadell i Comarca celebra
el I Sopar del Perruquer de Sabadell i Comarca. L’acte, el qual compta amb
el suport de l’Ajuntament de Sabadell i la Federació Catalana de
Perruqueries i Bellesa, pretén reflectir l’important paper de la perruqueria
vallesana en l’actual procés de modernització i innovació que s’està produint
arreu del sector.
El sopar, el qual comptarà amb la presència del senyor Manel Bustos,
alcalde de Sabadell, la senyora Montserrat Capdevila, Tinent d’Alcalde de
Treball, Formació i Indústria de l’Ajuntament de Sabadell i una nodrida
representació del sector tant de la nostra ciutat, com de Barcelona i d’altres
indrets de Catalunya servirà, a la vegada, per presentar públicament els
premis TENDÈNCIES XXI de la Perruqueria de Sabadell i Comarca.

    







Els premis Tendències XXI, els quals premiaran en aquesta primera ocasió
el LIDERATGE ANÒNIM dels perruquers i perruqueres de Sabadell i comarca
en el seu important paper ideològic i professional alhora d’haver impulsat,
des de la Fedcat, un important moviment de modernització del sector i,
sobretot, l’important paper en el naixement de the Qhair, la nova i
innovadora guia de la qualitat de la perruqueria a nivell estatal.
Els premis tendències XXI neixen amb l’objectiu de convertir-se no només
en un prestigiós i reconegut premi a nivell sectorial, sinó sobretot, una
important eina per la dinamització i promoció dels establiments de
perruqueria de Sabadell i Comarca pensant especialment en els
consumidors de casa nostra.
A partir de l’edició de 2013, els premis comptaran amb les modalitats
següents:
1.
2.

Premi al Saló de l’any de Sabadell i Comarca.
Premi al Saló Jove de l’any de Sabadell i Comarca

3.

Premi a la trajectòria empresarial i professional de Sabadell i
Comarca.

4.

Premi al producte de l’any a nivell del sector.

5.

Premi al Saló de l’any de l’estat espanyol .

6.

Premi a la imatge pública de l’any de Sabadell i Comarca

Durant el primer semestre de 2012 es té previst dissenyar el reglament i
procediment de la convocatòria del premis tendències XXI així com el
format de distinció definitiu.
Els candidats als mencionats premis, a proposta dels agremiats de Sabadell
i sota la supervisió de la Junta Directiva del Gremi de Perruquers de
Sabadell i Comarca, seran elegits per un Comitè d’Honor, el qual es crearà
de manera permanent a aquest efecte.

    





El Comitè d’Honor dels premis estarà composat per diferents personalitats i
institucions de Sabadell i la seva comarca.
El I Sopar del Perruquer de Sabadell i Comarca compta també amb la
collaboració d’importants empreses relacionades amb el món de la
perruqueria actual com SELDSERVICES, WELLA, LABELEN , DECREM, ROC
BLANC HOTELES, GESTPEL ,CAPELLO, ARTERO, DECREM,JOTUM
PINTURES, FLORS MARIMÓN I CAVES MASSET.
Per a més informació podeu contactar amb el Josep Ma Figuera en el telèfon
651812549.

Sabadell, 21 de gener de 2012


    



